
14 augustus 2022 

20e zondag door het jaar 
 
 

Feest van Maria ten Hemelopneming 
 

             Zij leve hoog! 
 

Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis…  
 

 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden  hangt 
van wie zijn voorgegaan. 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng’len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t Woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het Brood, dat Gij ons breekt. 
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Begroeting 
Wees gegroet, u en jullie allemaal,  
hier gekomen 
om woorden en tekens van leven. 
 
Wees gegroet U, onze God, 
vandaag om Maria, 
de gezegende onder de vrouwen, 
in de naam van de Vader, de Zoon 
en de heilige Geest. Amen. 

 
Om te beginnen 
 
Gebed om ontferming 
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Glorialied: Ere wie ere toekomt… 
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Openingsgebed 
 
Eerste lezing uit het boek Openbaring 12 

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken:  
een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten  
en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.  
Ze was zwanger en schreeuwde het uit  
in haar weeën en haar barensnood.  
Er verscheen een tweede teken in de hemel:  
een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens,  
en op elke kop een kroon.  
Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren  
aan de hemel mee en smeet ze op de aarde.  
De draak ging voor de vrouw staan  
die op het punt stond haar kind te baren,  
om het te verslinden zodra ze bevallen was.  
Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon,  
die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –,  
werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon.  
De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn.  
God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar 
twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.  
Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen:  
‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God 
werkelijkheid geworden,  en de heerschappij van zijn Messias.  
Want de aanklager van onze broeders en zusters,  
die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 
Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! 

 
Tussenzang: (mel. De winter is vergangen) 
 

God wil een tempel bouwen 
om ons nabij te zijn, 
en boven alle vrouwen 
zal zij gezegend zijn 
die Hij zich heeft verkoren: 
Maria is haar naam, 
een roos die zonder doornen 
in bloei zal komen staan. 
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De bloem gaat zich ontvouwen, 
het zonlicht wekt haar zacht, 
verwacht in stil vertrouwen 
het wijken van de nacht: 
zo heeft zij willen wachten 
de hoop in zich gevoed: 
zo schijnt na vele nachten 
ons levenslicht voorgoed. 
 

Evangelie:  In de woorden van Lucas 1, 39 – 56 
 

Kort na het bezoek van de engel Gabriël reisde Maria in grote haast 
naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van 
Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet 
van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd 
vervuld met de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben 
je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie 
ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je 
groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 
Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in 
vervulling zullen gaan.’  
Maria zei:  

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,  
mijn hart juicht om God, mijn redder:  
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.  
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,  
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,  
heilig is zijn naam. ……’ 

Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug 
naar huis. 

 

Acclamatie 
Zijn warmte zal verlichten 
de armen in het land, 
op aarde vrede stichten: 
kom reik elkaar de hand. 
God zal zijn tempel bouwen: 
een wereldwijd tehuis; 
mensen, die hem vertrouwen, 
worden er kind aan huis. 
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Verkondiging 
 

Stille momenten 
 

Geloofsbelijdenis  
VG: Ik  geloof in God, 
 die de Vader is van alle mensen, 
allen: Die de aarde aan de mensen 

gegeven heeft. 
 

VG: Ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is 
om ons te bemoedigen en te genezen, 
om ons te bevrijden van de machten, 
om Gods vrede met de mensen te verkondigen. 

allen: Hij heeft zich gegeven voor de wereld. 
Hij is in ons midden de levende Heer. 

 

VG: Ik geloof in Gods Geest, die werkzaam is 
in alle mensen van goede wil. 

allen: Ik geloof dat de kerk gesteld is 
 tot een teken voor alle volken, 
 uitgerust met de kracht van de Geest 

en gezonden om de mensen te dienen. 
 

VG: Ik geloof, dat God ten laatste 
 de macht van de zonde zal breken 
 in ons en in alle mensen. 
allen: Ik geloof, dat de mens zal leven 
 van Gods leven voor altijd. 
 
Voorbeden               (Wilt u, zo mogelijk, knielen) 
 
Afgesloten met de bede: 
 

Wees gegroet, Maria, 
vol van genade, de Heer is met u. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, moeder van God, 
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. Amen 
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Bijdrage in de kosten van de liturgie 
Voor de kosten van deze viering wordt – zo mogelijk- €1,00 per persoon gevraagd.  
Dit kunt u doorschuiven naar de hoek van de bank, richting middenpad.  

 

Collecte 
Voor deze collecte wordt een mandje doorgegeven 

 
Orgelspel 
 
Gebed van dank bij brood en beker  
   Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
Onze Vader  

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  Amen 

 

koor:  Soms breekt uw licht 
 in mensen door, onstuitbaar 
 zoals een kind geboren wordt. 
 

 Gedenk de mens 
 die wordt genoemd uw kind, 
 uw koninkrijk, uw licht. 
 

VG: Wij bidden tot U, Levende,  
in onzekerheid en onmacht –  
hoe onze weg te gaan in deze wereld? 
in hoop – gevestigd op een stem  
die richting geeft en verenigt, 
en in herinnering –  
van wat ons al eens is aangezegd en voorgedaan. 
Zo roepen wij tot U, God, 
en stemmen ons op U af. 
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Wees gezegend, Gij, Licht en Leven, 
voorbij de schaduw van dood, 
Levenslicht, Naam boven ons uit. 
Gezegend Gij om mensen als Maria, 
die uw weg durven gaan, 
om zovelen die moed putten uit wat hen is aangezegd, 
woorden van goedheid en geluk voor iedereen:  jij mag er zijn. 
Gezegend Gij om die lange rij van mensen 
tot op vandaag 

 

Zo danken wij U om Brood en Beker, 
ons gegeven door Jezus van Nazareth,  
die uitdeelde tot het laatst van zijn leven. 
‘Doe als ik’, heeft hij gezegd, 
‘om voor altijd verbonden te zijn’. 
Zo bidden wij, hem achterna,  
om hoop en richting, 
om vrede en gemeenschap 
tussen alle mensen 

 

allen: (zingen) 
Gedenk ons die als hij 
geboren zijn, eens en voorgoed, 
die uit zijn mond 
uw naam hebben gehoord, 
die moeten leven 
in de schaduw van de dood (2x) 
hem achterna (2x). 

 
Vredeswens 
 
Uitnodiging tot de communie 
 

Communie 
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Lofzang van Maria Mijn lied zingt over God... 
(eerste letters van de coupletten vormen: MIRJAM) 

 
 

In God is stille kracht 
die wij kunnen vertalen, 
als wij elkaars genade 
verstaan in elk geslacht. 
 

Recht wordt steeds weer gedaan 
als durf en deernis trouwen, 
aan kinderen en vrouwen 
en mannen zonder naam. 
 

Juist wie is gekleineerd 
zal tot de hemel reiken. 
De hebbers moeten wijken –  
geen macht wordt nog vereerd. 
 

Al wie op zetels troont 
of vooraan loopt te dringen, 
laat geen herinneringen 
in ’t land waar blijdschap woont. 
 

Met niemand wordt gespot 
door honger, angst of woorden. 
Laat dit de wereld horen: 
‘Mijn lied zingt over God!’ 
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Slotgebed 
 
Groet aan Maria (vertaling van: Salve Regina) 

 
Dag majesteit, vol van barmhartigheid, 
die leven schenkt en tederheid 
en hoop geeft, wees gegroet. 
 
Wij zijn ontheemden, die een paradijs verloren, 
en doen een beroep op u. 
Diep in de zorgen en met tranen in de ogen 
kijken wij naar u uit. 
 
Help dan, verdedig ons! en laat uw lieve ogen 
toch onze kant uit gaan. 
En laat ons zegen zien: Jezus, uit U geboren. 
Dan breekt bevrijding aan! 
 
Maria, zo goedhartig, 
en zacht, en zo barmhartig. 
 

Mededelingen 
 
Zegenbede      Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?  
  
koor: Gij, levende, eerste en laatste, 
 moeder, vader, God onspreekbaar 
 boven onze woorden uit. 
VG: Zegen uw mensen die hier nu zijn 
 en al uw mensen waar ook ter wereld, 
 doe lichten over ons uw aangezicht. 
allen: Zegen uw mensen die hier nu zijn 
 en al uw mensen waar ook ter wereld, 
 doe lichten over ons uw aangezicht,  
 en geef ons vrede. 
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Slotlied: Zoals een moeder zorgt…. 

 
 

Het neemt ons bij de hand, dat woord,  
geduldig voert het ons  
uit angstland weg naar vrijheid.  
Zo onbegaanbaar dwars die weg,  
zo hoog, zo heet en droog -  
Laat mij niet moeten gaan  
als gij niet zelf nabij zijt.  
  

Een waterval van licht,  
van vreugde en gerede hoop,  
van inzicht en vertrouwen:  
zo overkomt Gij mensen,  
ik besta uw woord en ga.  
Nog weet ik niets van U,  
ooit zal ik u aanschouwen. 
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Collecte voor behoud van de geloofsgemeenschap.  
U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon, 
scan de QR code of stort op het bankrekeningnummer  
van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
 
Steun voor Oekraïne 
“Ons“  Huize Sint Martinus de Porres in Fastiv kan dankzij veel vrijwilligers 
en donaties voedselpakketten verstrekken aan behoeftigen in de wijde 
omgeving. Daarnaast wordt oa gezorgd voor aanschaf en inrichting van 
noodbehuizing en herstel van beschadigde daken. U kunt helpen door een 
bijdrage te storten op rekening NL 11 INGB 0000 3910 23 t.n.v. Stichting 
Dominicanenklooster inzake Diaconie o.v.v. van steun Oekraine. 
 
Zaterdagavondvieringen in de zomer 
Van 16 juli t/m 27 augustus vervallen de zaterdagavondvieringen in het 
koorgedeelte van de kerk.  
 
Lezen in de kloostertuin 
In de zomervakantie is de binnentuin van het klooster nog een middag 
open voor wie de stilte wil ervaren. Neem een boek en stoeltje mee om 
even tot rust te komen. Respecteer de stilte die anderen ook zoeken. 
Wo 17 aug | 14 – 16 u | Kloostertuin | gratis | toegang via de kerk  
 
Rondleiders gezocht 
Het Dominicanenklooster is op zoek naar nieuwe rondleiders. U kunt zelf 
kiezen wanneer en hoe vaak u rondleidingen wilt geven en aan welke 
groepen. Aanmelden bij henkvogel@kloosterzwolle.nl. 
  
Voor meer info: zie de website www.dominicanenzwolle.nl 
 
Telefonische bereikbaarheid van de Kloosterpoort 
Maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur: 038/425.44.00 
 
 

In deze viering is de voorganger pastor Jan Groot 
Zondagmorgen: vakantiekoor o.l.v. Christine van Breukelen   


